číslo 11

15. března 2013

Váţení spoluobčané,
po dlouhé zimě stojíme konečně na prahu jara. To, co kaţdému asi v zimě
nejvíce chybělo, jsou sluneční paprsky, které v nás vyvolávají pocit dobré
nálady a štěstí. Mnohé z nás jistě přepadne touha začít s jarním úklidem – a to
nejen ve skříních a sklepech, ale i v nás samotných. Nechme závan čerstvého
vzduchu, aby odnesl stará trápení a dívejme se na svět optimisticky!
Pohodové jaro a krásné velikonoce Vám přeje
redakce zpravodaje
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Zprávy ze zastupitelstva obce
Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 16/2013 ze dne 27. února
2013
Přítomní: Ing.Lorková Andrea, paní Kretková Anna, paní Blokschová Helena, pan Stacha Jan,
paní Bartoková Jana, Ing.Stoček Roman, pan Pěcháček Lukáš
Omluveni: Ing.Lasák Ondřej, Ing.Valková Yveta
Zapisovatelka jednání je určena paní Marie Drastíková
Ověřovatelé zápisu: paní Anna Kretková, pan Lukáš Pěcháček

Schváleno 7 hlasy

1. Pořad jednání č.16/2013.
Konstatuji, ţe zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné
Schváleno 7 hlasy
2. Usnesení č.15/2012 - zastupitelstvo obce bere na vědomí
Schváleno 7 hlasy, Vzato na vědomí
3. Rozpočet obce na rok 2013 schodkový se zapojením přebytku z loňského roku.
s úpravou 50 000,- Kč - pro knihovnu z poloţky vrt Valy.
Schváleno 7 hlasy
4. Schválení dodatku ke Střednědobému plánu sociálních sluţeb na rok 2010 -2013 Obce
Bohuslavice na záměr vybudování Domu pokojného stáří Vincence Hurníka s kapacitou 17
uţivatelů.
Schváleno 6 hlasy Proti: 0 Zdrţel se hlasování: 1 – Ing.Stoček
5. Vodné na rok 2013 ve výši 18,- Kč. Fond rezerv nebude vytvořen, případný zisk bude
pouţit na úhradu projektu vrtu, provedení vrtu Valy a opravy.
Schváleno 7 hlasy
6. Rozpočet SOH bere na vědomí informaci o rozpočtu SOH na rok 2013 jako vyrovnaný
s příjmy 4.956.376,- Kč a výdaji ve výši 4.956.376,- Kč s tím, ţe v návrhu rozpočtu na rok
2013 není započítán stav zůstatku na BÚ.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
7. Audit- kontrola hospodaření obce za rok 2012.
Schváleno 7 hlasy
8. Provedení vnitřní finanční kontroly na rok 2013 paní Janou Bartokovou.
Schváleno 6 Pro, Zdrţel se 1- paní Bartoková Jana
9. Schválení výsledků inventur za rok 2012.
Schváleno 7 hlasy
10.Výroční zpráva obce Závada o podávání informací za rok 2012. ( dvě informace)
Schváleno 7 hlasy
11. Knihovna - Zhotovení knihovnických regálů a přestěhování do bezbariérových prostor
OÚ. Bez určení termínu aţ budou nainstalovány regály do knihovny.
Schváleno 5 hlasy Proti: 0 Zdrţel se hlasování: 2 – Ing. Stoček Roman. p.Pěcháček
Lukáš
12. Smuteční síň – vybavení sedacím nábytkem (plné 70 ţidlí)
Hlasování o odloţení bodu č.12 na příští zasedání zastupitelstva obce
Pro: 6 Proti: 0 Zdrţel se hlasování: 1 Ing. Roman Stoček
Zapsala dne 28.2. 2013 Marie Drastíková

2

zpravodaj obce Závada

číslo 11, březen 2013

Zprávy obecního úřadu
Svozy velkoobjemových odpadů, nebezpečných odpadů
elektrozařízení v roce 2013 v Závadě před obecním úřadem.
6. dubna 2013

sobota 10-15hod

(3 velkoobjemové kontejnery,
a 1 na elektrozařízení)
24. července 2013
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středa 10-17hod

(3 velkoobjemové kontejnery,
a 1 na elektrozařízení)

3 + N+ E
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středa 10-17hod

(2 velkoobjemové kontejnery,
a 1 na elektrozařízení)
13. listopadu 2013
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Informace o majetku Obce Závada
Kaţdoročně na konci roku k 31. prosinci se konají inventury majetku
obce a to movitého i nemovitého. Obec má ve vlastnictví budovu mateřské
školy, místní kapli, budovu obecního úřadu, vodovod se dvěma funkčními vrty
včetně příslušných budov (les Valy a budova před hřbitovem) dále smuteční síň
včetně hřbitova a pozemku za hřbitovem k točně autobusů.
Dalším vlastnictvím je rybník Kaménka, kanalizace, cesta do Vřesiny aţ
k pískovně, cesta do Boru, Stromková, do Dolů, do Selského lesa, všechny
místní asfaltové komunikace v obci ( ulice) mimo státní silnici Bohuslavice Píšť. Vlastníme pozemek před hřbitovem s novým sadem. Komunikace
na Bělou od školy aţ k mostku je obecní, ale asfaltový povrch patří Správě
a údrţbě silnic MSK.
Co se týká movitého majetku tak veškeré vybavení v budově obecního
úřadu je ve vlastnictví obce včetně vybavení výjezdové jednotky obce,
hasičského auta Š 706 RTO, přívěsného vozíku za osobní auto, traktorku, frézy
na sníh, křovinořezů a dalšího nářadí a vybavení pro údrţbu obce. Do těchto
majetků patří samozřejmě i vybavení kanceláří a knihovny

Co letos budeme stavět
V rámci dotace z Programu rozvoje venkova ČR přes SZIF máme
podepsanou smlouvu na dotaci na prostor obou hřišť( Sokola Závada a obce)
z MAS Hlučínsko s prajzským názvem „ROBKA BER DŢECKA A POČ
NA RELAX KU ŠPILPLACU“ v celkové hodnotě 779.807,- Kč z toho je dotace
ve výši 584.855,- Kč. Tímto se upraví celý prostor před a za budovou Sokola
Závada od pole a přibudou nové hrací prvky na zelené trávě vedle asfaltového
hřiště. Současné době vybíráme dílčí dodavatelé této stavby.
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Dokončení fasády na budově obecního úřadu
K dokončení zateplené fasády na budově obecního úřadu chybí polovina
stěny od hřiště a čelo budovy. Na toto dokončení bude vypsáno výběrové řízení.

Vrt na Valech
V loňském roce se začalo s projektovou dokumentaci a ţádosti na Státní
fond ţivotního prostředí ČR na vybudování nového vrtu pitné vody. Moţná se
Vám bude zdát divné, ţe znovu chceme vybudovat další vrt, kdyţ náhradní vrt
Na bahnech jiţ máme. Vrt na bahnech je pouze posilující. Původní vrt v lese
na Valech je z roku 1965 a slouţil pouze pro bývalý statní statek. Následně obec
vrt odkoupila a jenom z něj se čerpala voda pitná voda aţ do roku 2011.
V původní lokalitě kolem oplocení vrtu na Valech byl proveden v roce
2011 důkladný hydrogeologický průzkum a stanoveno místo vedle budovy
starého vrtu na provedení nového vrtu, který by nahradil původní z roku1965.
Proč náhrada kdyţ starý funguje? Původní vrt byl průměru 300mm v ocelové
rouře a je jiţ minimálně dvacet let po době ţivotnosti. Zhruba před osmi léty
začaly obrovské problémy s nedostatkem pitné vody v letním období. Vrt z roku
1965 byl prozkoumán kamerovým systémem, kde bylo zjištěno ţe hrozí zlomení
a tím úplné zastavení dodávky pitné vody pro obec. V té době byl vrt pouze
provizorně opraven vnitřním vyztuţením PVC perforované roury o průměru 160
mm obsypán kačírkem a takto funguje dodnes.
Co je velmi důleţité - pozemek v oplocení starého vrtu je v majetku obce
a měl by poskytnout stejně kvalitní vodu jako původní, která obsahuje
minimální mnoţství dusičnanů. Zde není nutná ţádná úpravna, stačí pouze
dávkovací čerpadlo na desinfekci. I ostatní parametry při pravidelných
rozborech jsou naprosto vyhovující pro pitnou vodu. Doufejme, ţe se nám i toto
povede pro všeobecnou jistotu v dodávce pitné vody pro naši obec. Konečné
provedení v letošním roce je závislé od získání dotace ze SFŢP. Zároveň přes
léto bude zateplena budova čerpací stanice Valy.
Jan Stacha, starosta
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Rozpočet obce Závada na rok 2013
PŘÍJMY
částka

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a
funkčních poţitků
Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ
Daň z příjmu fyz.osob
z kapit.výnosů
Daň z příjmů práv.
osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek ze psů
Poplatek za uţívání veř. prostr.
Odvod loterií
Odvod z výherních hracích přístr.
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Pitná voda
Pronájem hrobových míst
Pronájem smuteční síně
Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjem za tříd.odpad EKO KOM
Příjmy z poskytování sluţeb a
výrobků
Příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí.
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Přijaté sankční platby
Přijaté nekap.přísp.a náhrady
Ostatní zál. těţebního prům.
Příjmy z úroků
Příjem z pronájmu tenisového
kurtu
Příjmy z pronájmu pozemků
Dotace MAS
Dotace ze SR na výkon státní
správy
Ostatní neinves.přijaté transf. ze
SR
Celkem

poloţka

850000

1111

50000
90000

1112
1113

880000

1121

1500000
10000
1000
20000
14000
10000
240000
450000
12000
1000
225000
75000
20000

2310
3632
3632
3722
3725
6171

1211
1341
1343
1351
1355
1361
1511
2111
2111
2132
2111
2324
2111

30000

6171

2132

1000
1000
15000
1000
20000
5000

6171
6171
6171
2119
6310
3412

2133
2212
2324
2343
2141
2132

2200
584855
104800

3639

2131
4213
4112

30000
5242855
5

§
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VÝDAJE
částka

Silnice, oprava míst.komunik.
Silnice zimní údrţba
Provoz veřejné silniční dopravy,
dopr.obsluţnost
Pitná voda
Prevence znečišťování vody
/poradenství/
Odvádění a čištění odpadních vod
Mateřská škola
Školní stravování ZŠ, MŠ
Knihovna
Kronika
Kaple
Kultura
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální sluţby a územní rozvoj
Poţární ochrana
SDH Závada
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Zastupitelstva obcí
Neinvestiční dotace neziskovým
organizacím

§

108200 2212
30000 2212
28000 2221
1120675 2310
15000 2322
20000
120000
70000
60000
10000
10000
30000
100000
86000
147000
35000
25000
250000
20000
765000
28000

poloţka

5171
5169
5193

5169

2321
3111
3113
3314
3319
3326
3399
3631
3632
3639
5512
5512
3722
3723
6112
6409

5222

Ostatní neinvestiční dotace veřejným
rozpočtům
TJ SOKOL Závada

32000 6409

5329

25000 3419

5222

Sportovní areál
Péče o vzhled obce a veř.zeleň
Činnost místní správy
Pojištění majetku obce
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací

784808
80000
1559833 6171
15000 6320
60000 6310

Splátky úvěru
Nespecifikované rezervy
Celkem

1000000
1000 5212
6634516

6
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5021

6322
5169
5169

3412
3745
5163

8124
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F I N A N CO V Á N Í

Příjmy

5.242.855,- Kč

Výdaje

6.634.516,- Kč

Saldo příjmů a výdajů

- 1.391.661,- Kč (deficit)

Financování

1.391.661,- Kč

Rozpočet na rok 2013 deficitní se zapojením zůstatku z roku 2012 (zůstatek 1.391.661,-Kč)

Rozpočet obce na rok 2013 schválen na veřejném zasedání zastupitelstva
27.2.2013.

Ing. Andrea Lorková, předseda fin.výboru
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Události v obci
První ples Rozinek
18. ledna 2012 se konal První společenský ples Rozinek. Všichni
příznivci hudby a dobré zábavy si přišli na své. Jako hlavní program bylo pro
hosty připraveno netradiční vystoupení cirkusové formace – Čarování v barvách
safíru, kdy nás všechny překvapilo ţonglérské umění, které bylo magicky
podsvíceno právě barvami safíru. O půlnoci začala tradiční tombola o krásné
ceny, největší radost měl určitě výherce, který si odnesl první cenu, kterou byl
Víkendový wellness pobyt pro dvě osoby. Ke kaţdému plesu patří samozřejmě
dobrá hudba a tou nás poctila kapela OH Band z Dolního Benešova. Věřím, ţe
se všem ples líbil stejně jako nám, Rozinkám a těšíme se, ţe do dalších let z něj
jiţ bude Tradiční ples Rozinek.
Dagmar Benková, předsedkyně Rozinek

Ples hasičů
9. února pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Závadě společenský ples.
Tento ples se jiţ několik let těší velkému zájmu návštěvníků. Jako kaţdoročně,
bylo jiţ deset dní před plesem zcela vyprodáno. K tanci a poslechu hrála
oblíbená kapela BLANKYT z Ostravy. Protoţe, byl letos velice krátký masopust
vyšlo datum plesu na pochování basy, a tak se rozhodli místní hasiči místo
profesionálního tanečního vystoupení secvičit humornou scénku s pochováním
basy.Všem se vystoupení velice líbilo a ocenili ho bouřlivým potleskem. Toto
vystoupení můţete shlédnout na webových stránkách SDH Závada.

Zvláštní poděkování patří všem sponzorům, kteří podpořili ples hasičů,
zvláště pak firmě Hruška (pekárna a velkosklad ovoce a zelenina) z Martinova,
která darovala výzdobu a občerstvení pro všechny návštěvníky plesu.
Celý ples se velice vydařil, a věřím, ţe všichni odcházeli domů dobře
naladěni. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další plesovou sezónu.
Lukáš Pěcháček, starosta SDH
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Maškarní ples
Jako kaţdoročně i letos pořádal Klub rodičů při místní MŠ Maškarní ples
pro děti. Na úvod děti předvedly program, který si s učitelkami nacvičily, potom
se o zábavu starali dva klauni. Rodiče si mezitím mohli vychutnat třeba kávu
a domácí buchty. Zábavné odpoledne bylo ukončeno bohatou tombolou.

Ing. Andrea Lorková

Dívka roku na Hlučínsku
Dívkou roku 2013 na Hlučínsku je Kristýna
Kudělová ze Závady
24.ročník soutěţe Dívka roku 2013 na Hlučínsku se
konal v sobotu 2.března v Bolaticích. Třináct
soutěţících ve věku 13 aţ 15 let se představilo
celkem ve čtyřech disciplínách – rozhovor
s moderátorem, aerobic, volná disciplína a módní
přehlídka. Akci doprovázel i pestrý doprovodný
program. První místo nakonec získala Kristýna
Kudělová. Gratulujeme!!!
Ing. Andrea Lorková
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Co se chystá?
23.3.2013 ve 14 hodin v sále Obecního úřadu - Turnaj ve stolním tenise (pořádá
TJ Sokol Závada)
Zumba s Luckou – kaţdý pátek v sále OÚ Závada od 18 hodin
Povelikonoční zábava – bude včas zveřejněno na plakátech
Den země – úklid obce bude upřesněn na plakátech
Den matek – termín bude upřesněn na plakátech

Prajzská ambasáda - cyklozávod
Občanské sdruţení Prajzská ambasáda pořádá v sobotu 25.5.2013 první
ročník cyklistického závodu pro amatéry, účastnit se můţe kdokoli starší 15 let.
Cca 20km dlouhá trasa povede z Bělé po cyklistických stezkách v okolí, lesem
apod. Soutěţit se bude o hodnotné ceny.
Součástí závodu bude i doprovodný program pro děti – závod
na odráţedlech a koloběţkách.
Více informací k přihláškám a závodu najdete na stránkách ambasády:
www.prajzskaambasada.eu , případně na telefonním čísle: 773 285 011.
Uvítáme i zájem případných sponzorů závodu.
Ing. Martin Hiltavský, jednatel
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Informace organizací a spolků
TJ Sokol Závada
Váţení spoluobčané, milí sportovní fanoušci
Dovolte mi, abych na úvod tohoto článku poděkoval všem našim
fanouškům za projevenou přízeň v minulém roce, a zároveň poprosil i v
následujících zápasech o hojnou účast a podporu vašimi hlasivkami, které
budeme potřebovat v bojích proti silným soupeřům a k udrţení pozic v horní
polovině tabulky. Právě postavení v tabulce kdy nám chybí jen šest bodů na
prvního jsme zvolili zimní přípravu velice brzkou a to hned první týden v měsíci
lednu. Pod vedením trenéra Davida Tomaky a vedoucího muţstva Aleše Očka
kluci v tělocvičně v Dolním Benešově kaţdou neděli od 19:30 dostávali do těla
pořádně zabrat!!! Protoţe se nám podařilo také doplnit stávající kádr ještě o
několik hráčů a tím zvýšit konkurenci v týmu tak účast na trénincích byla vţdy
velice dobrá. Kluci opravdu makali na plný plyn a uţ se těší na první mistrovské
utkání které sehrajeme 30.3.2013 doma v 15:30 proti muţstvu Hrabyně. Tímto
Vás všechny zveme a prosíme přijďte kluky podpořit svými hlasivkami.
Podrobné rozlosování jarní části bude moţno shlédnout na našich internetových
stránkách TJ Sokol Závada nebo si osobně vyzvednout rozlosování v restauraci
u pana Martina Theuera.
Ale Sokol není jen o fotbalu, ale pilně se zapojuje také do dění v naší obci
a připravuje také společenské akce pro své občany. V únoru proběhla tradiční
společenská akce s vystoupením skupiny MALÍ ŠAKALI J.H. alias Divoké
Kočky z Komárova která pozvané účastníky dostali do varu a velice pobavili
svým velice propracovaným vystoupením. A taky jako tradičně pro pozvané
hosty jsme zajistili dárky, které jsme rozdali a největším byl Wellnes pobyt pro
dvě osoby. Další akcí, kterou chystáme a na kterou zveme naše občany, je
amaterský turnaj ve stolním tenise, který se uskuteční 23.3.2013 v sále OÚ
Závada. Akce začíná ve 14:00 a startovné je 100,- samozřejmně občerstvení
zajištěno a také poháry pro první tři hráče!!! Hlásit se můţete u pana Robina
Vitáska, ale také u pana Honzy Cigána.
Na závěr tohoto článku chci dodat, ţe si v Sokolu váţíme kaţdého, kdo
přijde povzbudit naše muţstvo a vítáme také kaţdého do našich řad, ať uţ hráče
nebo člověka který by s námi sdílel tento nelehký úkol udrţet tým TJ Sokolu
Závada na fotbalovém poli!!! Protoţe dělat fotbal na amatérské úrovni a s
omezeným mnoţstvím peněz je opravdu někdy husarský kousek!!!
Sportu zdar a fotbalu v Závadě zvlášť!!!
David Tomaka, trenér
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